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- Nye tider og nyt fokus

- Cirkulært potentiale

- Værktøjer til fremdrift
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»Klimaforandringer er en trussel 
mod menneskets velbefindende og 
planetens helbred«

FN’s klimapanel, IPCC



Flere nuværende grusgrave er 
ved at være tømt for sand og 
grus, mens behovet for sand de 
kommende år ventes at stige en 
hel del. (Foto: Colourbox)

»I 2018 foretog ingeniørvirksomheden Niras en ny 
fremskrivning af, hvornår regionerne ville løbe tør 
for grus, og her lød det, at Region Sjælland ville løbe 
tør i 2032.”



»Med 40 % af samfundets ressourceforbrug, 
40 % af energiforbruget og det faktum, at 
alene produktionen af byggematerialer anslås 
at stå for mellem 10-15 % af den årlige 
udledning af drivhusgasser er det klart, at 
bygge- og anlægsbranchen ikke kan gå fri, 
når klimamålene skal realiseres.«

Mette Glavind, divisionsdirektør, Teknologisk 
Institut





CO2 udledning forbundet med registreret jordkørsel i 2019

24.416 TONS CO2

Der er ikke medtages ikke registreret jordkørsel. 
Der er ikke medtaget håndtering af jord.

Der er ikke medtaget mere end en flytning pr. Jordenhed.

Tallet svarer til ca. 3% af bygge- og anlægssektorens samlede udledning.



Man kan betragte jord som en cirkulær ressource på lige fod med andre byggematerialer. 
Jord indgår i materialestrømmene og kan langt hen ad vejen behandles på samme måde som andre 
materialer.

FOREBYGGELSE GENBRUG GENANVENDELSE



Closing the loop for 
urban material flows

Europæisk samarbejde omkring genanvendelse 
af byggeaffald og jord på tværs af syv byer

● Apeldoorn, Holland

● Bodø, Norge

● Mikkeli, Finland

● Porto, Portugal

● Sevilla, Spanien

● Høje-Taastrup, Danmark

● Roskilde, Danmark



CITYLOOPS: 
CLOSING THE LOOP FOR URBAN MATERIAL FLOWS

7 byer tester og implementerer forskelllige cirkulære processer i 

10 demonstrationsprojekter og tester mere end 

30 nye værktøjer, bl.a. 3 LCA værktøjer med fokus på transport. 

28 partnere arbejder sammen i det EU støttede projekt under 
koordination af ICLEI – Local Governments for Sustainability, Projektet 
startede i oktober 2019 og løber indtil september 2023



JORDBALANCE HAL 11/12



§8 undersøgelser knytter sig til projektet og ikke aktøren



Ansvar, risiko og 
konsekvens skal 
placeres hensigtsmæssigt.  

§8 tilladelser på 
Musicon er behæftet med stor 
risiko og konsekvens for 
jordhåndteringen.

Muligheder for 

jordbalance og synergi 
med naboprojekter, kan langt 
bedre foretages inden udbud af 

bygherre.













https://co2-beregner.dk/start
https://co2-beregner.dk/start


BEHOV FOR ET 
PARADIGMESKIFTE

Der bygges for 

komplekst

Der anvendes for mange 
forskellige materialer.

Bygbarhed er ikke et 
mål.

Ansvar placeres 
unuanceret.

Der arbejdes ikke målrettet 

med risiko på 
bygherresiden.



KONTRAKT 
MAKSIMERING





Man skal kunne aflæse bygherres prioritering i 
tildelingskriterierne

Udbud med laveste pris som tildeling giver ikke mening, 
hvis det er miljøpåvirkning, der prioriteres


